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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 31.12.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Gaziantep Valisi Davut GÜL 

başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Vatandaşlarımızca son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterilen özveri sonucunda 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımda yeniden düşüş eğilimine girildiği kamuoyunun 

malumudur. Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu 

başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu amaçla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta için 

yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 

2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanması kararlaştırılmıştır. 

İçişleri Bakanlığı'nın 23.12.2020 tarih ve 21267 sayılı ile 27.12.2020 tarih ve 21494 

sayılı genelgeleriyle; yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik 

tedbirleriyle birlikte Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemler 

Valiliğimize bildirilmiştir. Bu kapsamda; Covid-19 salgınıyla mücadeleyi akamete 

uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı 

kutlamalarına müsaade edilmemesi gerekmektedir. 

Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik 

faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının 

düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına 

neden olmaması açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Bu çerçevede; 

 

1) İçişleri Bakanlığı'nın 29.12.2020 tarihli ve 21654 sayılı genelgesi doğrultusunda; 31 

Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 08.00’a 

kadar; 
a) Demokrasi Meydanı'na yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişlerin 

sınırlandırılmasına, 

b) Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin zamanında yapılması ve 

sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki 

güvenlik tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına, 

c) Belirtilen meydanda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı turistler 

de dahil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine, 

 

2) Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk 

uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının 

uygulandığı günlerde (kısıtlamanın tam gün olarak uygulandığı); sadece çiçek satışı yapan 

işyerleri 10.00 - 17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık 

olabileceklerine, 



 

3) Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek 

isteyen vatandaşlarımızın araç kullanmamak kaydıyla cuma namazı saatinde ikametlerine 

en yakın camiye gidip gelebilmelerine, 

 

4) 18.11.2020 tarih ve 2020/102 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı uyarınca; 

31.12.2020 tarihine kadar faaliyetleri durdurulan sinema salonlarının faaliyetlerine 

01.03.2021 tarihine kadar ara verilmesine,    

 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği,  aykırılığın durumuna göre 

kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara 

ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı 

hususuna, 

 

Katılanların oy birliği/çokluğu  ile karar verilmiştir. 

Başkan 

Davut GÜL   

 Vali    

 

    Üye                                                     Üye                                           Üye     

          Fatma ŞAHİN                       Dr. Ümit Mutlu TİRYAKİ               Hasan ALAN               

Büyükşehir Belediye Başkanı             İl Sağlık Müdürü             Çevre ve Şehircilik İl Müdürü   

 

                Üye                                            Üye                                               Üye     

         Yasin TEPE                          Mehmet KARAYILAN                Dr. Serdar TOLAY 

    İl Milli Eğitim Müdürü        Tarım ve Orman İl Müdürü        BŞBSağlıkİşleri Daire Başkanı   

 

               Üye                                            Üye                                            Üye 

Tbp.Alb. Serdar Murat KAYALI     Dr. Ayşegül ATEŞ TARLA            İrfan DEMİRCİ 

5.Zırhlı Tugay Komutanlığı                  Tabip Odası Başkanı                  Eczacı Odası Başkanı     


